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§1 

 

 

Mötets öppnande  

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. Alla mötesdeltagarna 

presenterade sig kort.  

 

 

§2 

 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen accepterades med följande förändring: punkt 4 och 5 byter plats med 

varandra i dagordningen. Inga övriga frågor anmäldes.  

 

 

§3 
Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningar från mötet den 19 december 2018 godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

 

§4 
Formas forskningsfinansiering 

 

Information: 

John Tumpane presenterade Formas vision, organisation, uppdrag och verksamhet 

avseende forskningsfinansiering. Formas bidrar till hållbar utveckling genom: finansiering 

av forskning av högsta kvalitet, sammanställning av kunskapsöversikter för miljöområdet, 

att verka i dialog och i samverkan, samt bidrar och stödjer forskningskommunikation. 

Formas anslag för 2019 uppgår till ca 1,7 miljarder kronor. 

 

Det ställdes frågor gällande Formas samarbete med andra aktörer såsom Vinnova och 

Vetenskapsrådet. John berättade att Formas har utvecklat samarbete med andra 

forskningsfinansiärerna genom att medverka i olika kommittéer och arbetsgrupper samt 

genom vissa gemensamma utlysningar. De strategiska innovationsprogrammen finansieras 

t.ex. tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten. Det finns också ett väletablerat 

samarbete mellan forskningsfinansiärer när det gäller nationella forskningsprogram. 

Formas ansvarar för tre 10-åriga nationella forskningsprogram; Hållbart samhällsbyggande, 

Klimat, och Livsmedel. Vetenskapsrådet och Forte ansvarar för nationella 

forskningsprogram inom Migration, Antibiotikaresistens, Välfärd, och Arbetsliv.  

 

Formas har flera olika typer av utlysningar: Öppen utlysning där forskarna själva definierar 

sin fråga (Årliga Öppna), tematiska utlysningar, nationella forskningsprogram, strategiska 

innovationsprogram, globala och bilaterala utlysningar, samt gemensamma utlysningar 

inom EU (s.k. ERA-net Cofund). Den Årliga Öppna utlysningen avser Formas samtliga 

ansvarsområden och bedömningen sker av externa (ofta internationella) granskare i tio 

beredningsgrupper. Projekten bedöms utifrån fem kriterier, bl.a. vad gäller vetenskaplig 

kvalitet och samhällsrelevans. Beviljandegraden uppgår till 15-20%.  

 

Formas har en särskild förordning om stöd till företag, och får ge stöd till innovation i 

begränsad omfattning. En diskussion följde om eventuella utmaningar med stöd till företag. 

Formas informerade om juridiska utmaningar, bl.a. om vem som äger data i 

forskningsprojekt finansierade av Formas.  
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§5 
Ny regering – förutsättningar för Formas  

 

Information:  

 

Generaldirektör Ingrid Petersson presenterade Formas forutsättningar efter att Sverige fick 

en ny regering den 21 januari. Myndighetens verksamhet påverkas av politik från fyra 

departement, och det är därmed fyra nya ministrar som har behov av att förstå Formas 

verksamhet (Isabella Lövin, Jennie Nilsson, Per Bolund och Matilda Ernkrans). I budgeten 

för 2019, som antogs av riksdagen i december 2018, erhöll Formas 100 miljoner kronor 

mer än vad som anges i Forskningspropositionen från 2016. Eventuellt kommer dessa 

medel att försvinna från Formas i samband med Vårändringsbudgeten som presenteras i 

april 2019. I övrigt så är Formas budget oförändrad. 

 

Rådet informerades vidare om att Formas sakområden är väl hävdade i det s.k. 

Januariavtalet. I förslag till budgetunderlag för 2020 tar Formas upp vikten av fortsatt 

arbetet med digitalisering, samt äskande av 100 miljoner kronor för det 10-åriga nationella 

forksningsprogrammet om Livsmedel. Formas föreslår även i budgetunderlaget att villkoret 

om att högst 15 miljoner kronor får användas för arbetet med evidensbaserade 

miljöanalyser tas bort. 

 

Rådet fick information kring EUs gemensamma forskningsprogram; Horisont Europa som 

är under förhandling. Programmet kommer delas in i olika områden, s.k. ”Missions”, vilka 

för närvarande är: Adaption to Climate Change including societal transformations, Cancer, 

Healthy Oceans, seas (and inland waters), Climate – Neutral and Smart Cities, och Soil 

Health. 

 

 

§6 
Nya medarbetare inom Miljöanalys  

 

Information: 

Erik Eriksson presenterade nya medarbetare på Avdelning för Analys och Policy och som 

kommer att förstärka funktionen kring miljöanalys.  

 

Henrik Scharin – Nationalekonom. Disputerad från SLU, och har erfarenhet från flera 

myndigheter (bl.a. Naturvårdsverket och Konjunkturinstitutet) vad gäller 

samhällsekonomiska frågeställningar.  

 

Arvid Bring – Analytiker. Docent från Stockholms universitet, och bakgrund som 

miljöforskare (främst mark- och vattenfrågor).  

 

Sten Anttila – Analytiker. Lång erfarenhet av systematiska översikter/kartläggningar från 

SBU och Socialstyrelsen.  

 

 

§7 
Information från pågående systematiska översikter/kartläggningar  

 

Information och Diskussion:  
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Sif Johansson informerade om det pågående arbetet med den systematiska översikten om  

Indirekta effekter av myggbekämpning med Bti på icke målorganismer. Sif presenterade en 

reviderad tidplan som tagits fram efter det första expertsgruppsmötet som genomfördes i 

januari 2019. Genomförandeplanen kommer att skickas till Rådets ledamöter och 

identifierade intressenter för eventuella synpunkter. Nästa expertgruppsmöte planeras äga 

rum den 14 till 15 maj. Publicering av den färdiga rapporten förväntas till första kvartalet 

2020.  

 

Sif informerade om pågående litteratursökning, inklusionskriterierna (subjekt, exponering, 

jämförelseobjekt, utfall, studietyper), samt om faktorer som kan påverka effekten och som 

ska utvärderas i syntesen.  

 

Information och Diskussion:  

 

Sten Anttila presenterade en statusuppdatering om arbetet med den systematiska 

kartläggningen av Effekter av renat avloppsvatten på vattenlevande organismer. 

Tidsplanen är justerad beroende på att det kommer att bli en mycket stor mängd litteratur 

att bearbeta, bedöma och extrahera data ifrån. En av huvuduppgifterna inledningsvis är att 

bedöma hur många studier det finns vars resultat kan användas för att besvara frågan. 

Sten informerade att fortsatt specifisering av syfte kan göras med hjälp av metadatabas, 

som kan användas för att kunna göra sammanställningar. En kort diskussion följde kring 

möjligheten och behovet av att bygga upp en databas som är sökbar, och vilka 

avgränsningar som i så fall ska göras.  

 

Information och Diskussion:  

 

Arvid Bring presenterade en statusuppdatering om arbetet med den systematiska 

översikten gällande Markretentionen av fosfor från enskilda avlopp. Ett första 

expertgruppsmöte genomfördes den 18 till 19 februari, och vid detta definierades två olika 

utfallsmått. Att det behövs två utfallsmått beror på att frågan är komplex; flera olika typer av 

studier kan bidra till att besvara den. Utfallsmåtten kommer att presenteras vid ett 

intressentmöte den 8 april, för att kunna säkerställa att de är användbara för intressenterna.  

 

Arvid informerade om utmaningar kring sökning efter litteratur. Sökningen efter relevanta 

laborativa studier genererar 23 000 träffar i enbart en databas, och sökningar måste 

genomföras i flera. Dessutom måste separata sökningar efter fältstudier göras. Därutöver 

finns det sannolikt en omfattande mängd grå litteratur. Det kommer att vara viktigt att 

identifiera sätt att avgränsa sökningen och samtidigt säkerställa att inte relevanta studier 

bortsorteras. Detta arbete pågår. 

 

Nästa expertgruppsmöte är planerat till den 2 maj. Med tanke på mängden 

forskningslitteratur som måste gås igenom, beräknas översikten vara färdig hösten 2020 

enligt den senaste tidsplanen.  

 

Granskningsprocessen 

Erik Eriksson informerade om att under mars och april kommer genomförandeplanerna för 

samtliga tre systematiska översikter respektive kartläggningar skickas till intressenter och 
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Rådets ledamöter för synpunkter. Därefter kommer planerna att granskas av oberoende 

granskare. 

 

Erik informerade vidare om att de genomförandeplaner som skrivs på engelska kommer att 

skickas till en internationell Open Access-tidskrift som genomför en vetenskaplig 

granskning (peer review) före publicering. De genomförandeplaner som skrivs på svenska 

kommer att vetenskapligt granskas med hjälp av en redaktör som i sin tur kommer 

engagera oberoende granskare. För det senare fallet så pågår en upphandlingsprocess av 

en redaktör.  

 

Användning av två spår i granskningsprocessen innebär att Rådets ledamöter inledningsvis 

kommer få genomförandeplaner som är skrivna på engelska eller svenska. När det finns 

erfarenheter av respektive granskningsprocess kommer Formas göra en utvärdering av 

processen. 

 

Slutrapporterna kommer alltid att publiceras på svenska. 

 

§8 
Information från pågående litteratursammanställning 

 

Information och diskussion:  

 

Henrik Scharin presenterade arbetet med den pågående litteratursammanställningen 

Klimatförändringars effekter på den marina miljön och dess resiliens. Den här 

litteratursammanställningen är en förfrågan till Formas från Miljömålsberedningen (MMB). 

De ska ta fram strategi för att förstärka åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande 

av hav och marina resurser. Som underlag för arbetet med strategin behövs kunskap om 

befintlig forskning kring tillämpning av havsförvaltning och hur klimatförändringar påverkar 

haven.  

 

Henrik redovisade principerna för en systematisk litteratursammanställning angående 

frågeställningarna om effekterna i ekosystemet och kunskapsbehov gällande 

klimatförändringar, klimatmodeller och prognoser, riktlinjer och utformning av styrmedel. En 

kort diskussion följde och bl.a. ställdes frågor kring åtgärder mot resiliens och vilka 

processer som gynnar resiliens.  

 

Rådet ansåg att ärendet är inget som Rådet ska ta ställning till, det är Formas som tar 

beslut om slutsatserna. Slutredovisning är planerat till den 31 maj. 

 

 

§9 
Styrelseportalen AdminControl  

 

Information: 

 

Ledamöterna är nöjda med hur det fungerar att hämta information på styrelseportalen 

AdminControl. Det kom också önskemål om att Formas fyller på styrelseportalen med fler 

basdokument, såsom regleringsbrev, förordning med Instruktion till Formas, 

Årsredovisning, en handbok för systematiska översikter etc.  
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Ledamöterna påpekade också att protokollen från Rådets möten har varit tydliga och 

informativa. 

 

§10 
Ekonomiska förutsättningar för arbetet med evidensbaserade miljöanalyser  

 

Information och diskussion: 

 

Erik Eriksson presenterade de ekonomiska förutsättningarna för arbetet med 

evidensbaserade miljöanalyser. Medel för detta arbete kommer via Formas 

förvaltningsanslag, dvs från utgiftsområdet 20: Allmän miljö- och naturvård. I 

regleringsbrevet till Formas anges att högst 15 miljoner kronor av anslagsposten får 

användas för att finansiera verksamheten med evidensbaserade miljöanalyser.  

 

Uppdraget till Formas är nytt och 2018 var ett uppstartsår med fokus på att rekrytera 

personal, få processer och rutiner på plats, och att starta upp de första systematiska 

översikterna och kartläggningarna. För 2018 blev utfallet 7,7 miljoner kronor. Skälen till att 

alla medel inte upparbetades under året var att personal rekryterades succesivt under 

2018, Formas hade i stort sett inga utgifter för tidskrifter eller databaser, samt att ingen 

arvodering av experter förekom. 

 

En kort diskussion följde angående de experter som Formas engagerar och om hur de får 

tillgång till artiklar. Det konstaterades också att Formas ska se till att Rådet får ekonomiska 

förutsättningar för verksamhet, såsom medel till möten, internat, resor, arvoden, mm. Detta 

är i enlighet med Instruktionen till Formas.  

 

Rådet önskar också en uppföljning under året hur kostnadsbilden ser ut för 2019, samt om 

möjligt också för 2020. Formas tar fram en ekonomisk sammanställning till 

septembermötet. 

 

 

§11 
Vad är en systematisk översikt inom miljöområdet, och vad skiljer den från andra 

sammanställningar? 

 

Information och diskussion: 

 

Rådet har tidigare efterlyst en tydlig definition av vad som avses med en systematisk 

översikt respektive en systematisk kartläggning. Sif Johansson presenterade vad som 

kännetecknar en systematisk översikt inom miljöområdet. Det innebär bl.a. en väldefinierad 

och välavgränsad frågeställning, en detaljerad och på förhand fastställd plan, omfattande 

och systematiska sökningar efter litteratur, på förhand fastställda urvalskriterier, en kritisk 

värdering, samt en granskningsprocess. Avslutningsvis ställs inkluderade studier samman 

och varje steg i utvärderingen dokumenteras.  

 

En systematisk kartläggning har ofta en bredare frågeställning (jämfört med en systematisk 

översikt), och avsikten är huvudsakligen att katalogisera befintliga kunskaper. Ingen syntes 

eller metaanalys genomförs utan slutresultatet är en redogörelse för vilken forskning som 

finns respektive saknas, och vad som kännetecknar befintlig forskning. En kartläggning kan 

senare utmynna i en eller flera systematiska översikter. 
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Sif informerade vidare om det internationella nätverket CEE (Collaboration for 

Environmental Evidence). Det är ett nätverk som etablerades under början av 2000-talet, 

och vars mål är att koordinera det internationella arbetet med systematiska översikter och 

kartläggningar. CEE ansvarar för en vetenskaplig tidskrift (Environmental Evidence), där 

genomförandeplaner och slutrapporter publiceras efter sedvanlig granskningsprocess (peer 

review).  

 

§12 
Nya systematiska översikter  

 

Information och diskussion:  

 

Sif Johansson presenterade det frågeformulär som Formas tagit fram för att erhålla 

angelägna frågor som underlag för systematiska översikter eller kartläggningar. 

Frågeformuläret finns på myndighetens hemsida och kommer särskilt att spridas till aktörer 

som kan ha behov av vetenskapligt underlag i sitt arbete med miljömålen.  

 

Formas samarbetar med den strategiska miljömålsgruppen. Det är en grupp där samtliga 

ansvariga miljömålsmyndigheter är representerade, och där Naturvårdsverket är 

sammankallande. De kommer att bistå miljöanalysverksamheten med att bedöma 

relevansen av inkomna förslag och prioritera dem i relation till behoven i miljömålsarbetet..  

 

Diskussion fördes kring Agenda 2030 och kopplingen till de nationella miljömålen. Formas 

uppdrag är kopplat till de svenska nationella miljömålen (och generationsmålet), men är 

högst medveten om relationen till Agenda 2030.  

 

 

§13 
Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor hade anmälts. 

 

Det fördes en diskussion kring strategimötet i 19-20 september och att en inbjudan till 

Andrew Pullin, koordinator på CEE (Collaboration for Environmental Evidence) bör skickas 

ut omgående. Ordföranden önskade att ledamöterna till nästa möte i maj funderar på om 

Rådet borde ha egen strategi och i så fall hur en sådan strategi skulle kunna se ut 

(särskilda områden, mm).  

 

Datum för mötet i maj är ännu inte fastställt. En Doodle-förfrågan har skickats ut och 

ordföranden önskade att alla skulle svara så snart som möjligt. Ordföranden önskade även 

att ledamöterna som inte kunde delta vid detta möte skulle få en möjlighet att få en liknande 

introduktion till systematiska översikter och kartläggningar som Rådet fick vid detta möte. 

 

 

§14 
Mötet avslutas 

 

Ordförande Lisa Sennerby Forsse tackade samtliga för ett bra möte och avslutade mötet. 

 

 

 


